PANDUAN PADAMU NEGERI 2015 SEMESTER 2
BAGI PETUGAS OPERATOR SEKOLAH
A. CARA PROSES DAN MEKANISME PEMUTHAKIRAN DATA PTK
SEMESTER 2 TAHUN PELAJARAN 2014/2015
Berikut disampaikan informasi perihal mekanisme proses dan prosedur terbaru di Layanan Padamu Negeri
periode semester 2 Tahun Pelajaran 2014/2015 mulai 1 Februari 2015 s.d 30 Juni 2015, sebagai berikut :
1. Pemutakhiran riwayat mengajar tidak perlu di entri pengakuan manual lagi oleh setiap guru. Sistem
akan meng-update riwayat mengajar baik di sekolah induk atau non induk secara otomatis ke setiap
portofolio guru sesuai dengan isian jadwal kegiatan belajar mengajar mingguan pada semester aktif
yang dientri oleh petugas admin/operator sekolah.
Catatan: harap disiapkan dokumen penjadwalan mingguan pembelajaran di setiap kelas pada semester
2 TP. 2014/2015 yang telah berlaku di sekolah saat ini sebagai dasar entri ke sistem Padamu Negeri).
2. Pelaksanaan verifikasi dan validasi sertifikasi guru termasuk NRG dan penerbitan NRG baru bagi yang
telah lulus sertifikasi namun belum memiliki NRG (Nomor Registrasi Guru).
Catatan: bagi setiap guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik, harap disiapkan dokumen-dokumen
berikut: piagam sertifikasi guru, sk perubahan kode mapel (bila ada perubahan) dan ijazah pendidikan
terakhir.
3. Pemutakhiran riwayat diklat lainnya yang diselenggarakan oleh BSPDMPK PMP Kemdikbud tidak perlu
dientri manual lagi oleh setiap guru. Sistem akan meng-update riwayat diklat dimaksud otomatis ke
setiap portofolio guru berdasarkan hasil dari sistem diklat yang terintegrasi dengan Padamu Negeri,
seperti: ProDEP, Diklat Interaksi Online, Diklat K-13, dan seterusnya.

4. Proses keaktifan PTK dalam satu sekolah dilakukan secara kolektif berdasarkan ajuan dari Kepala
Sekolah ke Dinas. Namun untuk cetak Kartu Digital setiap semester tetap dilakukan mandiri oleh setiap
PTK.
Catatan: Ajuan kolektif tersebut sekaligus sebagai laporan resmi rekap beban kerja PTK aktif di sekolah
ke Dinas setempat.

INFORMASI AWAL RENCANA PERIODE 2015/2016 :
1. Interkoneksi dengan Sistem Adminduk Kemdagri untuk otomasi update biodata PTK berdasarkan NIK,
mencakup: Nama, Jenis Kelamin, Tempat/Tanggal Lahir, Alamat, Data Kartu Keluarga.

2. Pemutakhiran riwayat sertifikasi guru tidak perlu dientri manual lagi. Sistem Padamu akan mengupdate
secara otomatis ke setiap portofolio guru berdasarkan hasil dari sistem sertifikasi guru yang dikelola LPTK,
DIKTI dan PUSBANGPRODIK dan terintegrasi dengan Padamu Negeri.

3. Digitalisasi Arsip Dokumen Ijazah Pendidikan PTK. Semua ijazah pendidikan PTK dari mulai TK hingga
Sarjana di pindah (scan) dan diunggah ke sistem Padamu Negeri sebagai arsip digital resmi untuk
mengurangi pemberkasan manual sekaligus sebagai pencadangan (backup) melindungi keamanan dari
dokumen ijazah-ijazah personal PTK.

4. Pelaporan SKP dan PPK secara online khusus PTK PNS interkoneksi dengan BKN (Badan Kepegawaian
Negara).

5. Distribusi hak akses admin/operator tingkat UPTD yang melayani sekolah-sekolah dan para PTK-nya
sesuai wilayah kecamatan masing-masing.

B. FITUR-FITUR ATAU MODUL PADAMU NEGERI SEMESTER 2 (GENAP)
TAHUN PELAJARAN 2014/2015 YANG DI RILIS PADA BULAN
FEBRUARI DAN MARET 2015
Berikut Rilis Fitur- Fitur atau Modul Padamu Negeri semester 2 tahun pelajaran 2014/2015 terdiri dari :
•

Pengelolaan Jadwal Pengajaran Kelas

•

Kuisoner Literasi TI bagi Guru

•

Ajuan NUPTK Baru (S06)

•

Registrasi PTK Baru (A05/A06)

•

Pemutakhiran profil sekolah

•

Pemutakhiran sekolah wilayah 3T

•

Pemutakhiran status sekolah inti/gugus KKG/MGMP

•

Pemutakhiran status sekolah inklusi

•

Pemutakhiran koordinat lokasi sekolah

•

Registrasi Ulang Sertifikasi Guru

•

Verval NRG

•

Rekonsiliasi NPSN PDSP

•

EDS Lanjutan

•

PKG Lanjutan

•

Ajuan Keaktifan Kolektif oleh Kepala Sekolah

•

Kuisoner Literasi TI bagi Kepala Sekolah dan Pengawas

•

Cetak Kartu Digital PTK Semester Genap TP. 2014/2015

•

Penjadwalan multi mapel ( Khusus mapel Agama )

•

Filter bentrok jadwal guru

C. PENJELASAN JADWAL MINGGUAN PEMBELAJARAN KELAS PADAMU
NEGERI SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2014/2015
Berdasarkan publikasi pada laman Padamu Negeri Kemdikbud yang dirilis pada hari Senin tanggal 2
Februari 2015 bahwasannya pada situs Padamu Negeri mulai pada semester genap tahun pelajaran 2014/2015
saat ini menerapkan fitur baru yaitu: entri jadwal pembelajaran Kelas Mingguan.

Fungsi dan tujuan dari fitur ini sebagai berikut :
1. Sebagai syarat utama proses keaktifan PTK secara kolektif, dimana dari isian jadwal ini sebagai dasar
diterbitkannya surat ajuan keaktifan kolektif PTK oleh Kepala Sekolah (S25a) yang dirilis 23 Februari 2015 . Bila
Admin Dinas telah menyetujui (S25b) maka setiap PTK di sekolah tersebut diijinkan oleh sistem untuk cetak
kartu digital masing-masing periode semester genap tahun ajaran 2014/2015.
2. Dari persetujuan Admin Dinas (S25b) maka sistem otomasi mencatatkan riwayat mengajar di portofolio para
pendidik (guru) sesuai dengan jadwal mengajar di sekolah tersebut. Dengan demikian maka setiap Pendidik
(guru) tidak perlu lagi mengisi riwayat mengajar di menu portofolio secara pengakuan manual baik untuk sekolah
induk maupun non induk lokasi bertugasnya.
3. S25a dan S25b juga untuk membantu pelaporan kondisi data pengajaran Pendidik (Guru) di setiap sekolah ke
pihak Dinas pada semester aktif yang lebih valid sesuai kondisi sebenarnya.
Berkenaan dengan hal tersebut, dalam proses isian jadwal dimaksud (terkait dengan S25a dan S25b), harap
diperhatikan kelengkapan data-data pendukung sebagai berikut:

a. Data Siswa
Harap dilengkapi data individu siswa di setiap tingkat, data siswa ini juga harus didaftarkan di
setiap rombel/kelas yang aktif, karena data siswa akan menjadi perhitungan otomatis sistem untuk melaporkan
rasio guru:siswa dan rombel:siswa yang tercetak di S25a dan S25b.

b. Data Rombel/Kelas
Harap dilengkapi data rombel/kelas setiap tingkat, data rombel/kelas ini menjadi dasar entri jadwal pengajaran
mingguan di setiap rombel/kelas dan otomasi perhitungan rasio rombel:siswa dan rasion guru:siswa yang
tercetak di S25a dan S25b.

c. Data Kurikulum
Padamu Negeri menyediakan master data kurikulum terpusat baik berbasis KTSP maupun K-13 berdasarkan
standar kode mapel program sertifikasi guru periode 2015 (Sumber: Lampiran pada Buku 1 Pedoman Sertifikasi
Guru 2015). Untuk itu pastikan melakukan sinkronisasi kurikulum sesuai panduan di sistem. Sekolah berhak
menentukan penerapan kurikulum per tingkat yang berdampak terhadap daftar mapel yang disediakan oleh
sistem saat melengkapi Jadwal Pembelajaran Mingguan di setiap Kelas/Rombel dalam satu tingkat.

d. Data Jadwal Pembelajaran Manual
Harap disiapkan Jadwal Pembelajaran Mingguan di setiap Rombel/Kelas yang berlaku dan telah ditetapkan oleh
Kepala Sekolah sebelumnya sebagai dasar entri Jadwal Pembelajaran di Padamu Negeri. Padamu Negeri akan
membantu proses validitas alokasi waktu mengajara para pendidik (guru) agar terjamin tidak terjadi bentrokan
jadwal.
Panduan selengkapnya dapat dipelajari di http://bantuan.siap-online.com atau share info update pada links
berikut ini. Demikian informasi terkait Fitur yang baru Padamu Negeri 2015 pada semester 2 tahun pelajaran
2014/2015 yakni dengan adanya Jadwal Mingguan Pembelajaran Kelas pada situs Padamu Negeri. Semoga
bermanfaat

PANDUAN 1
CARA VERVAL NPSN DI PADAMU NEGERI 2015 LENGKAP BESERTA
CARA CEK NPSN HASIL VERVAL NPSN TERBARU
NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) adalah kode pengenal sekolah yang bersifat unik dan membedakan
satu sekolah dengan sekolah lainnya. Penerapan kode pengenal sekolah selama ini masih belum ada standar
yang baku.
Aturan penyusunan kode pengenal sekolah antar satu propinsi bisa berbeda dengan propinsi lain. Dengan
mekanisme pemberian kode pengenal sekolah yang tidak baku secara nasional, maka rentan terjadinya data
sekolah ganda yang pada akhirnya tidak mampu menjadi pembeda utama bagi sekolah-sekolah di Indonesia.
NPSN terdiri dari 8 digit angka dan diberikan kepada satuan pendidikan yang masih dalam status aktif mulai dari
TK, SD, SMP, SMA/SMK maupun SLB di seluruh Indonesia.
Penjelasan selengkapnya mengenai NPSN di Padamu Negeri silahkan baca pada links artikel berikut.
Sedangkan cara / prosedur, syarat dan mekanisme pengajuan NPSN baru tahun 2015 dapat di lihat
pada links berikut.
Berikut panduan lengkap langkah-langkah untuk melakukan Verval NPSN di Padamu Negeri 2015 :
1. Silahkan akses http://padamu.siap.web.id.

2. Login sebagai Operator Sekolah, lalu pilih Padamu Sekolah.

2. Setelah berhasil masuk di dashbor baru bagi sekolah yang belum melakukan Verval NPSN di Padamu
Negeri, maka otomatis akan muncul dialog untuk melakukan Verval NPSN ini. Entri / masukan NPSN
sekolah Anda dengan benar pada kolom isian / form yang sudah tersedia.

4. Kemudian akan muncul halaman konfirmasi, jika data-data sekolah Anda yang tampil tersebut sudah benar dan
sesuai, silahkan klik pada tombol “Simpan”.

5. Sesaat kemudian akan muncul laman notifikasi “Sukses - Aplikasi berhasil menyimpan data NPSN Sekolah
Anda. Terimakasih atas partisipasi Anda. Semoga Layanan ini dapat menjadi lebih baik lagi. Maju Terus Dunia
Pendidikan Indonesia”. Silahkan klik OK.

6. Untuk memastikan hasil dari Verval NPSN tersebut, silahkan menuju tab Sekolah ==> Profil ==> Lihat Info
Sekolah.

7. Maka pada bagian NPSN oleh sistem tidak bisa diedit kembali / terkunci (lock by system).

8. Selesai.

PANDUAN 2
PANDUAN / CARA PENGATURAN JADWAL KELAS MINGGUAN PADAMU
NEGERI 2015
Berikut Panduan Cara Mengatur Jadwal Kelas Mingguan yang admin share dari http://bantuan.siaponline.com.
Jadwal kelas mingguan berisi informasi jadwal kegiatan belajar mengajar di sekolah, seperti jadwal mata
pelajaran perkelas tiap minggunya.
Pada panduan ini berisi tahapan-tahapan mengatur jadwal kelas mingguan, antara lain :
1. Menentukan Kurikulum dan sinkronisasi Mata Pelajaran dengan Kurikulum Nasional.
2. Pengaturan data Siswa (kelola siswa / tambah siswa).
3. Set Kelas / Rombel.
4. Pengaturan Model Jadwal.
5. Memasukan Model Jadwal ke dalam Kelas.
Untuk pengaturan Jadwal Kelas Mingguan, ikuti langkah-langkahnya sebagai berikut :

a. Tentukan Kurikulum dan Sinkronisasi Mata Pelajaran dengan Kurikulum
Nasional
Ikuti langkah-langkah berikut untuk men-set kurikulum yang Anda terapkan pada sekolah Anda dan lakukan
Sinkronisasi Mata Pelajaran dengan Kurikulum Nasional :
1. Pada menu Sekolah, pilih Kurikulum.

2. Selanjutnya, pada dasbor Kurikulum, pilih menu Daftar Mata Pelajaran.

3. Selanjutnya pilih Kurikulum, klik tombol Pilih Kurikulum, dan tentukan kurikulum yang akan diterapkan.
(KTSP/ Kurikulum 2013).

4. Akan ditampilkan daftar mata pelajaran pada kurikulum yang Anda pilih.

5. Lakukan sinkronisasi mata pelajaran dari kurikulum nasional ke dalam kurikulum yang Anda pilih, klik
tombol Sinkronisasi Data.

6. Pilih Tingkat Mata Pelajaran yang akan di sinkronisasi. Sinkronisasi Mata Pelajaran digunakan untuk menyalin
Mata Pelajaran yang sudah tercatat pada sistem. Daftar Mata pelajaran yang disalin sesuai dengan pilihan
tingkat yang dipilih. Klik Lanjut jika sudah sesuai.

7. Konfirmasi Mata Pelajaran, jika telah sesuai klik Simpan >> Ok.

8. Berikut hasil dari sinkronisasi mata pelajaran dengan kurikulum nasional. Untuk menambah atau membuat
mata pelajaran baru, klik tombol [+] seperti pada gambar.

9. Isi data Mapel yang diinginkan, klik Simpan jika telah sesuai.

b. Pengaturan Data Siswa (Tambah Siswa)
Untuk mengolah atau mengatur data siswa, baik menambah atau mengedit peserta kelas, silakan lihat
panduannya di links ini, sedangkan untuk melihat bagaimana cara menambah siswa baik dengan unggah
kolektif maupun satu-persatu silahkan lihat panduan selengkapnya pada artikel berikut.

c. Set Kelas / Rombel
Ikuti langkah berikut untuk set kelas/rombel :
1. Pada menu Sekolah, pilih submenu Kelas.
2. Selanjutnya pilih Daftar Kelas pada dasbor kelas.

3. Akan ditampilkan daftar kelas yang pernah Anda buat sebelumnya.
4. Untuk membuat kelas / rombel baru, silakan klik tombol [+] seperti pada gambar di bawah ini.

5. Isi data kelas/rombel baru tersebut, klik Simpan jika sudah sesuai.

6. Selanjutnya Anda akan dialihkan ke halaman baru, yaitu halaman untuk mengisi Peserta Kelas ke dalam
kelas/rombel baru yang baru saja Anda buat. Klik tombol [+] untuk memulai memasukan peserta kelas ke
dalam kelas tersebut.

7. Pada kotak dialog yang muncul, akan ditampilkan daftar siswa yang dapat ditambahkan ke dalam kelas
baru tersebut. Ikutii langkah seperti pada gambar dibawah ini.

8. Selamat kelas/rombel baru yang telah Anda buat telah memiliki peserta kelas.

d. Buat Model Jadwal Baru
Sebelum Anda membuat jadwal kelas mingguan, tentukan dahulu model jadwal yang akan digunakan pada
masing-masing kelas. Ikuti langkah berikut untuk menset model jadwal maupun membuat model jadwal baru
:
1. Pilih submenu Jadwal pada menu Sekolah.
2. Pada dasbor Jadwal, pilih Kelola Model untuk Jadwal Kelas.

3. Pada halaman baru yang muncul, klik tombol Buat Model Baru.

4. Isi data Model Jadwal Baru. Klik Simpan jika sudah sesuai.

5. Selanjutnya, akan ditampilkan template default model jadwal sesuai jumlah jam belajar mengajar yang
telah Anda tentukan sebelumnnya.
6. Isikan data jadwal pelajaran / tatap muka pada tabel, klik pada kolom seperti pada gambar untuk
mengisikan kegiatan.

7. Edit kegiatan tiap jam tatap muka sesuai peraturan sekolah Anda. Pilih jenis kegiatan dan durasi kegiatan
tersebut, misal hari Senin jam pertama adalah Upacara. Klik Tombol Simpan jika sudah benar.

8. Model jadwal berhasil dibuat. Ulangi langkah ke-3 untuk membuat Model Jadwal yang lainnya.
Berikut contoh hasil akhir Model Jadwal yang telah dibuat.

e. Memasukan Model Jadwal ke dalam Kelas
1. Untuk memasukan Model jadwal yang telah Anda buat ke dalam masing-masing kelas, silahkan kembali ke
halaman dasbor Jadwal, pilih menu Jadwal Kelas >> Lihat Jadwal Mingguan >> Klik tombol Pilih Kelas.
Selanjutnya, Pilih kelas yang Anda inginkan.

2. Pilih model jadwal yang akan dimasukkan pada kelas tersebut. Klik icon gear seperti pada gambar, pilih
model jadwal yang sesuai. Klik Ya untuk melanjutkan.

3. Untuk memasukkan mata pelajaran pada tiap jadwal jam tatap muka, klik pada kolom yang masih
kosong seperti pada gambar.

4. Isikan data kegiatan yang diinginkan. Klik tombol Simpan jika sudah sesuai.

5. Ulangi langkah di atas hingga semua kolom terisi dengan kegiatan tatap muka. Berikut hasil akhir
pembuatan jadwal kelas mingguan.

f.

Cara entry Kode Kelas dan Kode Mata Pelajaran

Untuk menentukan kode mata pelajaran dalam jadwal kelas mingguan Padamu Negeri 2015 sebenarnya cukup
mudah yakni dengan mengisikan inisial Mapel dan digabungkan dengan kelas di mana pelajaran tersebut
diajarkan.
Misalnya, untuk Mata Pelajaran “Seni Budaya dan Keterampilan” yang diajarkan di kelas 7, maka ditulis sbk-1
atau sbk-7, dan seterusnya. Contoh lainnya adalah sebagaimana pada gambar :

Selanjutnya untuk menentukan kode kelas/rombel di Padamu Negeri juga memiliki acuan yang sama di mana
inisial nama kelas dan digabungkan dengan tingkat kelas di mana Mapel tersebut diajarkan. Perhatikan contoh
pemberian kode kelas/rombel yang dicontohkan di Padamu Negeri berikut :

Dan dari kedua kode Kelas maupun kode Mapel tersebut dapat diketahui oleh Rekan-rekan Operator/Admin
Sekolah/Madrasah dari roster atau jadwal pelajaran yang biasanya memuat kode guru, kode kelas, hingga kode
mata pelajaran yang diberlakukan pada sekolah/madrasah bersangkutan.

PANDUAN 3
A. CARA MENGATUR / SET KURIKULUM JADWAL KELAS MINGGUAN
BAGI SEKOLAH YANG MENERAPKAN 2 KURIKULUM (KURIKULUM
KTSP 2006 DAN KURIKULUM 2013)
Bagi Anda yang sekolah naungannya masih menerapkan dua kurikulum, misal tingkat / kelas 1 hingga kelas 3
SD menerapkan kurikulum 2013 sedangkan tingkat / kelas 4 hingga kelas 6 SD masih menerapkan kurikulum
KTSP, maka silhakan set terlebih dahulu kurikulum yang akan digunakan untukMengatur Jadwal Kelas
Mingguan.
Untuk panduan ataupun cara mengelola Kurikulum untuk Pengaturan Jadwal Kelas Mingguan untuk sekolah
yang menggunakan dua kurikulum (sekolah-sekolah yang termasuk dalam sekolah rintisan uji coba kurikulum
2013) sebagai berikut :

1. Pilih menu Sekolah >> Jadwal >> Kelola Kurikulum.

2. Pada kotak dialog yang muncul, tentukan tingkat / kelas mana saja yang menerapkan kurikulum KTSP
maupun kurikulum 2013. (perhatikan gambar). Klik Simpan jika sudah sesuai.

3. Klik Ya pada dialog konfirmasi.

Demikian tata cara panduan pengaturan / set kurikulum untuk pengaturan jadwal kelas mingguan bagi sekolah
yang menerapkan dua kurikulum (Kurikulum
admin share dari http://bantuan.siap-online.com.

KTSP

tahun

2006
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Kurikulum

2013)

yang

B. CARA PENGATURAN KURIKULUM DAN URUTAN PENGELOLAAN
JADWAL KELAS MINGGUAN DI PADAMU NEGERI SEMESTER 2 TP.
2014/2015
Pengelolaan Kurikulum di Padamu Negeri menjadi dasar mata pelajaran pada pengelolaan Jadwal Kelas
Mingguan dari setiap sekolah.
Adapun aturan pengelolaan Kurikulum di sistem Padamu Negeri menggunakan ketentuan, sebagai berikut:
a.

Semua jenjang pendidikan memiliki Kompetensi yang telah ditetapkan oleh sistem :
1. Jenjang TK, SD, dan SMP secara bawaaan (default) memiliki kompetensi = Umum.
2. Jenjang RA, MI, dan MTS secara bawaan (default) memiliki kompetensi = Umum.
3. Jenjang SMA secara bawaan (default) memiliki 4 kompetensi yaitu: Umum, MIA/IPA, IIS/SOSIAL dan
IIB/BAHASA
4. Jenjang MA secara bawaan (default) memiliki 5 kompetensi yaitu: Umum, MIA/IPA, IIS/SOSIAL,
IIB/BAHASA dan Keagamaan.
5. Jenjang SMK/MAK secara bawaan (default) memiliki banyak kompetensi yang mengacu pada Spektrum
Keahlian SMK tahun 2008 dan Spektrum Keahlian SMK tahun 2013

b.

Setiap Kompetensi memiliki paket mata pelajaran standar nasional masing-masing. Sistem Padamu Negeri
menyediakan bawaan (default) 2 jenis paket mata pelajaran standar nasional dimaksud, yaitu:
1. Paket mata pelajaran sesuai Permendikbud no. 22 2006 dan Permenag no.2 tahun 2008
2. Paket mata pelajaran sesuai Permendikbud no. 67, 68, 69, 70 tahun 2013.
3. Sekolah yang menerapkan kurikulum KTSP dapat memodifikasi/menambah mata pelajaran baru tertentu
sesuai kebutuhan sekolah. Setiap modififkasi/menambah suatu mata pelajaran baru dimaksud wajib
bereferensi dengan mata pelajaran standar nasional yang telah disediakan sistem.
4. Sekolah dapat memodifikasi/menambah mata pelajaran muatan lokal sesuai kebutuhan masing-masing.

CARA MENGISI KOMPETENSI SEKOLAH PADAMU NEGERI 2015 DAN
SYARAT SINKRONISASI KURIKULUM KHUSUS SMA DAN SMK
Kompetensi sekolah merupakan menu yang menampilkan bidang keahlian / kejuruan untuk SMK, kompetensi
sekolah merupakan salah satu alasan siswa untuk melakukan pendaftaran di sekolah tujuan. Berikut langkahlangkah untuk menambah kompetensi sekolah selengkapnya :

1. Klik menu daftar Kompetensi Sekolah.

2. Klik ikon tambah /plus (+) untuk menambahkan keahlian baru.

3. Pilih dan isikan yang disediakan, untuk Kode tidak wajib. Tingkat mulai adalah tingkat dimulainya kompetensi
keahlian, contoh :

• Untuk SMK kompetensi Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio dimulai tingkat 10, maka otomatis
tingkat 11 dan 12 juga akan mendapatkan kompetensi tersebut (sehingga tidak perlu menambahkan
kompetensi lagi untuk tingkat 11 dan 12)

• Untuk SMA kompetensi IPA/IPS/Bahasa dimulai tingkat 11 maka otomatis tingkat 12 juga akan mendapatkan
kompetensi IPA tersebut

Jika sudah selesai dan sesuai, klik tombol Simpan.

Urutan Pengelolaan Jadwal Kelas Mingguan Padamu Negeri Semester 2
Tahun Pelajaran 2014/2015
Gunakan langkah berikut sesuai urutan dalam mengelola Jadwal Kelas Mingguan di sekolah, sebagai berikut :
1. Menetapkan Kompetensi di Profil Sekolah (khusus SMA/MA dan SMK/MAK).
2. Menetapkan pilihan Jenis Kurikulum KTSP/K13 pada setiap tingkat.
3. Sinkronisasi Mata Pelajaran Nasional pada setiap tingkat sesuai kurikulum yang telah dipilih pada poin 2.
4. Menyusun Mata Pelajaran Jenis Muatan Lokal
5. Menyusun Kelas-Kelas pada setiap tingkat.
6. Mengatur model (template) kelas.
7. Menyusun Jadwal Kelas Mingguan

•

CARA MENAMBAH KELAS DI PADAMU NEGERI

Setelah siswa berhasil kita tambahkan pada halaman Padamu Negeri sekolah kita baik dengan cara
menambahkan siswa secara kolektif ataupun secara satu persatu, maka langkah selanjutnya adalah
membuat daftar kelas (rombongan belajar).
Berikut panduan untuk menambah kelas serta mengelola daftar kelas (rombongan belajar / Rombel) di Padamu
Negeri, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

a. Panduan Tambah Kelas/Rombel
Langkah-langkah untuk menambahkan kelas, ikuti langkah-langkah berikut :
1. Klik menu Kelas, setelah itu Anda akan masuk ke halaman dashbord kelas.

2. Pilih Daftar Kelas, kemudian klik ikon tambah (+) untuk menambahkan kelas.

3. Isi nama kelas, tingkat, kompetensi keahlian, kode kelas dan daya tampung kelas kemudian Simpan.

b. Panduan Edit Kelas/Rombel
Langkah-langkah untuk mengedit Kelas ikuti langkah-langkah berikut:
1. Klik ikon segitiga di sebelah kanan pada kelas yang ingin Anda edit.
2. Klik Edit Kelas.

3. Setelah itu, Ubah Nama Kelas, Tingkat, Kode kelas atau Daya Tampung Kelas, kemudian Simpan.

c. Panduan Hapus Kelas/Rombel
Langkah-langkah untuk menghapus Kelas silakan ikuti langkah-langkah berikut:
1. Klik ikon segitiga di sebelah kanan pada kelas yang ingin Anda hapus.

2. Pilih Hapus kelas.

d. Panduan Upload Logo Kelas
Langkah-langkah untuk melakukan edit logo kelas, silakan ikuti langkah-langkah berikut:
1. Klik ikon segitiga untuk melakukan edit logo.
2. Pilih Unggah Logo.

3. Pilih file logo sekolah yang sudah disiapkan dengan mengikuti aturan yang ditentukan.

4. Klik Unggah.
Setelah daftar kelas berhasil dibuat, langkah selanjutnya adalah memasukkan siswa ke dalam kelas-kelas
tersebut.

•

CARA MENAMBAH SISWA DI PADAMU NEGERI 2015

Pada menu daftar siswa di situs Padamu Negeri, kita dapat menambahkan data siswa baik satu persatu
maupun
secara
kolektif
dengan
menggunakan
upload
data
siswa
dalam
format excel.
Berikut cara menambah siswa secara kolektif dan juga cara menambah siswa secara satu-persatu di situs
Padamu Negeri 2015.
Yang pertama adalah panduan bagaimana caranya agar kita dapat menambahkan data siswa dengan fasiltas
upload (unggah) data secara kolektif ini?
1. Klik tombol tanda panah.

2. Klik tombol Unduh format data siswa.
3. Setelah file berhasil diunduh di komputer anda, silakan isi file Excel tersebut dengan data anda (pastikan
semua cell/spreadsheet berformat teks).

4. Setelah selesai melakukan edit data, silakan simpan Excel tersebut.
5. Buka kembali menu Unggah data siswa, kemudian klik pilih file Xls dan klik Unggah untuk mengunggah
data siswa.

Catatan :

• Jika anda mengunggah data siswa lagi dengan data yang baru, pastikan untuk tidak mengikutsertakan
data yang lama (dihapus dulu dari excelnya)

•

Untuk update data siswa secara massal, silahkan unggah kembali excel yang sudah diupdate datanya
dan jangan dihapus Kode Sistem-nya

• Anda tidak bisa menambahkan data siswa yang sama persis dibagian Nama, Kelamin, Tempat Lahir dan
Tanggal Lahir. Jika 4 data tersebut sama, maka akan ditolak oleh sistem karena datanya sudah ada
(untuk menghindari data ganda).
Kemudian cara yang kedua untuk menambah data siswa di Padamu Negeri juga dapat dilakukan secara satu
demi satu, silakan ikuti langkah-langkah berikut :
1. Masuk menu Siswa dan Alumni >> Siswa >> Daftar Siswa.

2. Tekan tombol + (plus) untuk menambah data siswa.

3. Isi dan lengkapi data siswa.

4. Terakhir, silahkan klik pada tombol "Simpan".
Setelah data siswa sudah berhasil diupload atau ditambahkan, langkah selanjutnya adalah menambah kelas
di Padamu Negeri 2015.

•

PANDUAN / CARA MENAMBAH & EDIT DAFTAR MATA PELAJARAN
PADAMU NEGERI 2015

Menu kurikulum ini digunakan untuk menambah, mengubah, dan menghapus daftar mata pelajaran, muatan
lokal dan ekstrakurikuler.
Berikut panduan untuk menambah mata pelajaran, edit mata pelajaran, dan menghapus mata pelajaran
selengkapnya :

a. Panduan Menambah Mata Pelajaran
Cara Menambah Mata Pelajaran. Berikut cara / langkah-langkah dalam Menambahkan mata pelajaran:

1. Klik menu Kurikulum di sebelah kiri kemudian klik Daftar mata pelajaran.

2. Untuk menambahkan mata pelajaran, klik ikon tambah / plus (+)

3. Kemudian isi mata pelajaran dan simpan

b. Panduan Edit Mata Pelajaran
Untuk Langkah- langkah dalam Mengedit mata pelajaran adalah sebagai berikut :
1. Klik ikon segitiga (sebelah kanan) pada mata pelajaran.

2. Pilih Edit pelajaran.

3. Ubah Nama Mata Pelajaran, Singkatan atau Kode Mata Pelajaran kemudian Simpan.

c. Panduan Hapus Mata Pelajaran
Langkah- langkah dalam Menghapus mata pelajaran adalah sebagai berikut :
1. Klik ikon segitiga (sebelah kanan) pada mata pelajaran.

2. Pilih Hapus pelajaran.

PANDUAN 4
CARA MENGISI JADWAL GURU MAPEL PENDIDIKAN AGAMA PADA
JADWAL KELAS MINGGUAN (MULTI GURU) PADAMU NEGERI 2015
Untuk sekolah yang menerapkan jadwal mata pelajaran Pendidikan Agama dengan beberapa guru pengajar
pada jam tatap muka yang sama, maka silakan set guru-guru pengajar Pendidikan Agama tersebut pada Model
Jadwal yang telah Anda masukan pada jadwal kelas mingguan,
Untuk melihat panduan PENGATURAN JADWAL KELAS MINGGUAN dapat dilihat pada artikel berikut.
Setelah Anda memasukan Model Jadwal ke dalam kelas, silahkan ikuti langkah-langkah / panduan di bawah ini
untuk menentukan guru-guru pengajar mata pelajaran Pendidikan Agama pada jam tatap muka mata pelajaran
Pendidikan Agama (sesuai dengan agama yang diampu masing-masing guru Pendidikan Agama tersebut).

Berikut langkah-langkah untuk mengisi jam mengajar Guru Mapel Pendidikan Agama pada Jadwal Kelas
Mingguan (Multi Guru) :
1. Pada dasbor Jadwal Kelas Mingguan, klik pada kolom yang masih kosong, perhatikan gambar.

2. Isi data mata pelajaran dengan mapel Pendidikan Agama dan tentukan masing-masing guru pengajar
mapel Pendidikan Agama sesuai dengan kompetensi masing-masing guru. (perhatikan gambar)

3. Berikut contoh pengisian guru pengajar Pendidikan Agama.

4. Berikut guru pengajar mapel Pendidikan Agama yang telah diset.

5. Lanjutkan dengan melengkapi jadwal kelas mingguan dengan mata pelajaran yang lainnya.

PANDUAN 5
PANDUAN VERVAL NRG PADAMU NEGERI 2015 SERTA CARA CETAK
SURAT PENGAJUAN S26A & S26B
NRG (Nomor Registrasi Guru) adalah nomor unik yang dimiliki guru yang sudah bersertifikasi. Semua guru yang
telah sertifikasi memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG). Para guru tersebut wajib melakukan verifikasi dan
validasi (Verval) NRG melalui layanan PADAMU NEGERI.
Apabila tidak melakukan verval atau registrasi ulang NRG maka NRG yang sebelumnya sudah diterbitkan
dianggap tidak valid. Bagi guru yang belum memiliki NRG disediakan fitur untuk ajuan NRG Baru.
Berikut panduan / langkah-langkah dalam proses VerVal NRG beserta panduan cetak surat pengajuan S26a
dan S26b :

1. Akses http://padamu.siap.web.id dan pilih Login PTK.
2. Pilih layanan PADAMU PTK.

3. Pada Dasbor PTK, pilih menu VerVal NRG. Klik Ajukan VerVal.

4. Pada kotak dialog VerVal NRG PTK, pilih Jenis Ajuan, pilih Telah memiliki NRG bagi yang telah memiliki
NRG dan isi nomor NRG Anda. Klik Benar & Lanjut.

5. Bagi PTK yang belum memiliki NRG, Pilih opsi Belum, dan klik Benar & Lanjut.

6. Selanjutnya, isikan Data Sertifikasi Anda dengan benar (Pastikan Anda telah menyiapkan file scan sertifikasi /
piagam dan ijazah terakhir Anda untuk diunggah, file yang dapat diunggah adalah file dengan tipe gif, png, atau
jpeg dengan maksimal ukuran file 1MB), Klik Benar & Lanjut untuk menyimpan data.

7. Konfirmasi data sertifikasi yang telah Anda isikan, jika masih kurang sesuai, klik Edit Kembali. Jika telah sesuai
klik Simpan.

8. Jika data berhasil diunggah, selanjutnya Cetak Surat Ajuan Anda.

9. Berikut Contoh Surat Ajuan Nomor Registrasi Guru (NRG) Baru (S26a).

10. Berikut Surat Ajuan Verval Nomer Registrasi Guru (NRG) - (S26b).

11. Ajukan verval NRG melalui Kepala Sekolah ke Dinas Pendidikan. Jika disetujui oleh Dinas, guru akan menerima
bukti VerVal NRG.

Kemudian, untuk melihat Panduan / cara Verval NRG Padamu Negeri bagi guru yang belum memiliki NRG,
silahkan dilihat pada panduan pengajuan NRG Baru bagi PTK Guru yang sudah bersertifikasi pendidik
namun belum memiliki NRG pada periode ini dapat dilihat pada share info pada links artikel berikut.

PANDUAN 6
CARA CETAK KARTU NUPTK SEMESTER 2 TAHUN PELAJARAN
2014/2015 BAGI PTK MANDIRI DAN CARA MENGAKTIFKAN PTK DI
PADAMU NEGERI 2015
Berikut panduan untuk memproses keaktifan PTK di semester 2 tahun pelajaran 2014/2015 di Padamu Negeri
2015 yang admin share dari http://bantuan.siap-online.com.
Bahwasannya proses keaktifan PTK dalam satu sekolah dilakukan secara kolektif berdasarkan ajuan dari
Kepala Sekolah ke Dinas.
Namun untuk cetak Kartu Digital setiap semester tetap dilakukan mandiri oleh setiap PTK.Catatan : Ajuan
kolektif tersebut sekaligus sebagai laporan resmi rekap beban kerja PTK aktif di sekolah ke Dinas setempat. Info
selengkapnya dapat Anda lihat di sini.

Berikut langkah singkat mencetak kartu digital bagi PTK yang sekolahnya telah diajukan vervalnya oleh Kepala
Sekolah dan telah disetujui ajuan vervalnya oleh Dinas :
1. Login sebagai PTK pada http://padamu.siap.web.id.
2. Silakan isi PegID/NUPTK dan password login akun PTK Anda dan pilih layanan Padamu PTK jika telah
berhasil login.

3. Pada halaman dasbor PADAMU PTK Anda akan ditampilkan status keaktifan Anda, perhatikan gambar berikut :

4. Klik Info Mengajar untuk melihat Riwayat Mengajar Anda.

Pemutakhiran riwayat mengajar tidak perlu dientri manual lagi oleh setiap guru. Sistem akan mengupdate riwayat mengajar baik di sekolah induk atau non induk secara otomatis ke setiap portofolio guru sesuai
dengan isian jadwal kegiatan belajar mengajar mingguan pada semester aktif yang dientri oleh petugas
admin/operator sekolah.

Catatan : harap disiapkan dokumen penjadwalan mingguan pembelajaran di setiap kelas pada semester 2 TP.
2014/2015 yang telah berlaku di sekolah saat ini sebagai dasar entri ke sistem Padamu Negeri). Klik untuk
melihat Panduan Pengaturan Jadwal Kelas Mingguan. Berikut contoh tampilan Daftar Riwayat mengajar Anda.
5. Unggah foto Anda, klik Unggah Foto. Pilih file foto dari media penyimpanan komputer Anda. File yang dapat
diunggah adalah file JPG, PNG, dan GIF dengan ukuran maksimum yang diijinkan 250 X 400 pixel.

6. Selanjutnya, klik Periksa Portofolio, periksa portofolio Anda. Jika ada yang harus disesuaikan silakan klik Edit
Kembali, namun jika sudah sesuai klik OK.

7. Selanjutnya, klik tombol Aktifkan Portofolio untuk periode Tahun Ajuran 2014-2015 Semester 2. Klik aktifkan
portofolio PTK berhasil diaktifkan.

8. Langkah terakhir setelah semua PTK dalam satu sekolah melakukan keaktifan secara kolektif dan telah
diajukan Kepala Sekolah ke Dinas untuk persetujuan verval, barulah PTK tersebut dapat mencetak kartu
digital. Tombol Cetak kartu digital akan aktif jika verval ajuan kepala sekolah telah disetujui oleh operator
dinas pendidikan kabupaten/kota setempat. Klik tombol Cetak untuk mencetak kartu digital PTK.

9. Selamat, kartu digital Anda sebagai tanda keaktifan PTK periode Tahun Ajuran 2014-2015 Semester 2 telah
berhasil dicetak.

PANDUAN 7
CARA CETAK KARTU KEAKTIFAN KEPALA SEKOLAH PADAMU
NEGERI 2015
Sebagai pelaksanaan agenda kegiatan Padamu Negeri, maka setiap Kepala Sekolah juga berkewajiban
melaporkan status keaktifan NUPTK / PegID masing-masing secara online di PADAMU NEGERI menggunakan
akun masing-masing.
Sebagai bukti keaktifan NUPTK / PegID, setiap Kepala Sekolah akan diberikan Kartu Identitas yang masa
berlaku aktifnya setiap semester mulai Tahun Ajaran 2014/2015. Kartu Identitas dimaksud dapat dicetak mandiri
oleh setiap Kepala Sekolah yang telah menyelesaikan tahapan-tahapan keaktifan kepala sekolah melalui akun
login masing-masing di Layanan PADAMU NEGERI.

Tahapan-tahapan yang dimaksud antara lain :
1. Telah mengisi Angket EDS.
2. Telah melengkapi prasyarat keaktifan : EDS Siswa.
3. Telah melengkapi prasyarat keaktifan : PTK Aktif.
4. Telah menyelesaikan PKG Guru disekolah naungannya (bagi kepala sekolah multi sekolah wajib telah
menyelesaikan PKG Guru disemua sekolah naungannya).

Cara / panduan langkah-langkah pengaktifan NUPTK/PegID (Cetak Kartu Digital) setiap Kepala Sekolah
selengkapnya sebagai berikut :
1. Login sebagai PTK pada layanan http://padamu.siap.web.id.

2. Masukan UserID dan Password Anda dengan benar.

3. Pada Dasbor Kepala Sekolah, pilih menu Status Keaktifan.

4. Pastikan Anda telah mengisi Angket EDS, ditandai dengen centang warna hijau.

5. Pastikan Prasyarat Keaktifan EDS Siswa telah terpenuhi (ditandai dengan centang warna hijau).

6. Pastikan semua PTK di bawah naungan sekolah Anda telah aktif (Cetak Kartu Digital PTK). Bagi Kepala
Sekolah multi sekolah, pada Menu PTK Aktif berisi PTK-PTK dari sekolah-sekolah yang dinaunginya. Klik
pada menu PTK Aktif untuk memeriksa daftar PTK yang Anda naungi.

7. Pastikan tahapan PKG Guru di sekolah yang Anda naungi telah selesai dilaksanakan dan telah disetujui oleh
Dinas. Bagi kepalas sekolah multi sekolah, menu PKG Guru berisi guru-guru dari sekolah-sekolah yang
dinaungi. Klik pada menu PKG Guru untuk memeriksa daftar Guru yang telah di nilai kinerjanya.

8. Pastikan Pemutakhirkan Data Rinci Anda telah disetujui Dinas. Lakukan Pemutakhiran Data Rinci jika
diperlukan, misal mengganti pasfoto atau biodata Anda. Jika sudah benar, klik tombol Aktifkan.

9. Selanjutnya, klik tombol Cetak untuk mencetak Kartu Digital Anda.

10. Selamat, Kartu Digital Anda telah berhasil dicetak dan Anda dinyatakan Aktif sebagai Kepala Sekolah oleh
BPSDMPK-PMP Kemdikbud tahun 2014/2015.

